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         UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

         SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

     VÀ XÃ HỘI 
      Số:702/SLĐTBXH - GDNN 

 V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền                    

thông về Giáo dục nghề nghiệp năm 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Quảng Trị, ngày  22  tháng 4 năm 2020 

                                              
               Kính gửi: Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1832/KH-UBND 

Truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền 

thông về Giáo dục nghề nghiệp trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đề nghị các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tổ chức  triển khai có hiệu quả 

các nội dung theo Kế hoạch số 1832/KH-UBND.  

(Kèm theo Kế hoạch số 1832/KH-UBND). 

Ngoài ra, để đảm bảo công tác truyền thông đạt hiệu quả và phù hợp với 

điều kiện dịch bệnh Covid -19 đang diễn ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đề nghị các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin bằng việc thiết lập các chuyên trang trên mạng xã hội 

(facebook, twitter, viber, zalo…), trên website, đồng thời xây dựng các chương 

trình, ấn phẩm truyền thông số về Giáo dục nghề nghiệp để phục vụ công tác 

tuyên truyền. 

Đề nghị các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tập trung triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng GDNN) 

địa chỉ Email: phongdaynghe@quangtri.gov.vn trước ngày 25/11/2020 để tổng 

hợp báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC           

- Tổng cục GDNN (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở: Y tế, GTVT, NN&PTNT (p/h chỉ đạo); 

- Các Đoàn thể cấp tỉnh (p/h); 

- Đài PT&TH, Báo Quảng Trị (p/h); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (p/h chỉ đạo); 

- Giám đốc Sở (b/c) ; 

- Lưu: VT, GDNN.                                                          Dương Thị Hải Yến 
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